SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LUTY 2014 ROKU
Lp.

Numer i nazwa zadania

Jednostka
Wydział Budynków
i Lokali

1.

S0065 Projekt „Zielono ściany”

2.

B0085 Poprawa infrastruktury
rekreacyjnej i komunikacyjnej w Lesie
Łagiewnickim

Zarząd Zieleni Miejskiej

3.

G0069 Trener sportów plażowych na
MOSiR przy ul. Rzgowskiej

Wydział Sportu

4.

B0071 Organizacja zajęć dla dzieci i
młodzieży „Wyciągamy dzieci z
bramy”

Wydział Sportu

5.

B0155 Zakup komputera dla DDP ul.
Wrocławska 10

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

6.

7.

Harmonogram
II / III 2014 – wykonanie
projektu
II 2014 – wybór wykonawcy
dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z
podpisaniem umowy
II 2014 – ponowne ogłoszenie
otwartego konkursu oferty na
realizację zadania
II 2014 – podpisanie umowy z
realizatorem zadania
II – IX 2014 – realizacja
zadania
II 2014 – wszczęcie
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na
zakup komputera

L0069 Prowadzenie banku żywności
w Łodzi

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

II 2014 – rozstrzygnięcie
otwartego konkursu ofert

S0018 Zakup sprzętu rehabilitującego
do DDP dla seniorów ul. Kościuszki

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

II 2014 – wszczęcie
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na

Realizacja
06.03.14 - spotkanie w WBiL n.t. ustaleń realizacji
zadania. Projekt realizacji, sporządzony przez
wykonawcę i uzgodniony z wnioskodawcą będzie
stanowił załącznik do umowy, której zawarcie
zaplanowano do 14.03.14
Dokonano wyboru wykonawców dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i zawarto z nimi umowy.
Konkurs został ogłoszony 19 lutego br.
Termin składania ofert upływa 12 marca br.
W dniu 6 lutego została zawarta umowa z Łódzkim
Okręgowym Związkiem Rugby w Łodzi.
Zadanie jest realizowane przez w/w podmiot.
Dnia 25 lutego 2014 roku wdrożono procedurę
przetargową na zakup sprzętu komputerowego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2014 r.
Dnia 3 lutego 2014 r. ogłoszono otwarty konkurs
ofert na zlecenie realizacji zadania. Termin
składania ofert upłynął w dniu 24 lutego 2014 r.
Obecnie Komisja Konkursowa znajduje się na etapie
opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu
ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem
Nr 5677/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 stycznia 2014 r.
Zakończono procedurę wyłonienia kontrahenta,
który dostarczy fotel masujący. Dostawa nastąpi w
dniu 7 marca 2014 r.
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zakup fotela masującego

8.

9.

S0012 Zakup sprzętu
multimedialnego do DDP dla
seniorów ul. Jaracza

W0007 Komputeryzacja i zakup
książek do bibliotek na Stokach

10.

G0097 Sprzęt sportowy dla ZSP 9

11.

W0131 Rozbudowa placu zabaw PM
206

12.

P0087 Remont elewacji i bramy PM
170

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

II 2014 – wszczęcie
postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na
zakup wieży do odtwarzania
mp3 oraz aparatu cyfrowego

Wydział Kultury

I kwartał 2014 – wybór
wykonawcy w zakresie
komputeryzacji i zakup
komputera
I – XII 2014 – zakup
księgozbioru

Wydział Edukacji

po przyjęciu budżetu na 2014
rok – realizacja w trybie
wydatków bieżących

Wydział Edukacji

po przyjęciu budżetu na 2014
rok – realizacja w trybie
wydatków bieżących

Wydział Edukacji

po przyjęciu budżetu na 2014
rok – realizacja w trybie
wydatków bieżących

Sprzęt multimedialny i aparat cyfrowy został
zakupiony. Dostawa nastąpiła w dniu 3 marca
2014 r.
W zakresie komputeryzacji podpisano umowę na
dotację celową. 26 lutego b.r. zakupiono
kserokopiarkę dla filii nr 7.na ogólną kwotę 11.193
zł. Ponadto wybrano dostawcę na zakup zestawów
komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego
dla filii nr 1. Termin realizacji zakupu realizacji
określa się na 14 marca b.r.
W zakresie zakupu książek – dla filii nr 1
zakupiono 54 voluminy, na ogólną kwotę 1.470,80
zł.
Zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem
zadanie realizowane jest w ramach wydatków
bieżących. Placówka jest trakcie wyboru
najkorzystniejszych ofert i zrealizuje zakupy
sukcesywnie, najpóźniej do sierpnia 2014
Zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem
zadanie realizowane jest w ramach wydatków
bieżących. Placówka jest trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty i zrealizuje zadanie,
najpóźniej do sierpnia 2014. Ostateczny wybór
wykonawcy najpóźniej w maju 2014. Rozpoczęcie
robót w okresie wakacyjnym i zakończenie
najpóźniej w sierpniu 2014.
Zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem
zadanie realizowane jest w ramach wydatków
bieżących. Placówka jest trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty i zrealizuje zadanie,
najpóźniej do czerwca 2014. Ostateczny wybór
wykonawcy najpóźniej w maju 2014. Zakończenie
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robót najpóźniej w czerwcu 2014.

13.

L0011 Akademia koszykówki
Marcina Gortata

Wydział Edukacji

po przyjęciu budżetu na 2014
rok – realizacja przez
jednostkę podległą WE;
umowa zostanie podpisana
bezpośrednio po przyjęciu
budżetu Miasta na 2014 rok

14.

L0082 Łódzki rower miejski

Zarząd Dróg
i Transportu

II 2014 – ogłoszenie przetargu

15.

B0048 Zakup elektronicznych tablic
informujących o czasie przyjazdu
tramwajów

Zarząd Dróg
i Transportu

II – III 2014 – przygotowanie i
przeprowadzenie przetargu

16.

P0039 Budowa parkingu
rowerowego „Sześciu wież”

Zarząd Dróg
i Transportu

17.
18.

19.

S0021 Modernizacja ul. 6-go Sierpnia
między al. Kościuszki a ul.
Piotrkowską – woonerf
W0080 Wymiana nawierzchni
asfaltowej na ulicach: ks. Wujaka,
Ćwiklińskiej, Gorkiego i Gogola

G0088 Doposażenie jednostki OSP
Łódź Wiskitno

Zarząd Dróg
i Transportu
Zarząd Dróg
i Transportu

Wydział Zarządzania
Kryzysowego
i Bezpieczeństwa

II 2014 – opracowanie
dokumentacji i ogłoszenie
przetargu na realizację
zadania
II – X 2014 – realizacja zadania
w systemie zaprojektuj wybuduj
II 2014 – ogłoszenie przetargu
na realizację robót wraz z
organizacją ruchu
I kwartał 2014 – podpisanie
umowy o dotację; przekazanie
środków OSP, realizacja
projektu

Zgodnie z przyjętym harmonogramem odbył się
nabór uczestników i trenerów, rozpoczęła się
realizacja zajęć . Zajęcia odbywają się w 9 łódzkich
szkołach.
Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych
na ogłoszenie przetargu.
Ogłoszenie przetargu - marzec
Planowany start systemu - wrzesień
Przekazano dokumentację do Wydziału Zamówień
Publicznych; dokumenty są aktualnie sprawdzane
przez biuro prawne; w 2 tygodniu marca
prawdopodobnie ogłoszony zostanie przetarg
Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót
budowlanych. Przygotowany jest wniosek do Wydziału
Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia.
Planowane rozpoczęcie robót 1 kwietnia 2014r.
złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych
na ogłoszenie przetargu, w trakcie dopracowywania są
dokumenty będące załącznikiem do wniosku.
Sporządzono umowę dotacji. Celem uzupełnienia jej
treści wystąpiono do OSP o szczegółową
specyfikację sprzętu przewidzianego w umowie do
zakupu. Po dokonaniu uzgodnień i podpisaniu
umowy Wydział wystąpi o przekazanie
beneficjentowi do końca marca środków
finansowych. Zatem realizacja umowy w miesiącu
kwietniu nie jest zagrożona.
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20.

L0095 Remont schroniska dla
zwierząt przy ul. Marmurowej

Schronisko dla zwierząt

21.

G0010 Rozkwit Parku „Stawy Jana”

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

22.

P0117 Rozbudowa zaplecza
socjalnego na lodowisku przy ul. ks.
Popiełuszki

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

23.

P0118 Zakup sztucznej nawierzchni
na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

24.

P0123 Wymiana band na lodowisku
przy ul. ks. Popiełuszki

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

25.

L0168 Hospicjum Domowe dla dzieci

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

26.

L0145 Utworzenie bezpłatnej, ogólno
miejskiej sieci bezprzewodowego
Internetu WiFi na terenie Miasta

Wydział Informatyki

I kwartał 2014 –
przeprowadzeni procedur
Wymiana i uruchomienie agregatów chłodniczych.
zamówień publicznych i
Trwają prace nad dokumentacją zamówień
wymiana agregatów
publicznych.
chłodniczych
I – II 2014 – przygotowanie
Mapa wykonana. Zebrane oferty na prace
mapy do celów projektowych
projektowe – w najbliższym czasie zostanie
II – III 2014 – opracowanie
wyłoniony projektant i podpisana będzie z nim
projektu ścieżek i oświetlenia
umowa
II 2014 – warunki zabudowy
Wykonano mapę do celów projektowych. Ustalono
II – III 2014 – mapa do celów
koncepcję wykonania zaplecza. Wystąpienie o
projektowych
warunki zabudowy nastąpi do połowy marca
I kwartał 2014 – przetarg w
Ustalono wartość szacunkową zadania,
trybie zamówienia
przeprowadzono rozeznanie wśród potencjalnych
publicznego
dostawców
I kwartał 2014 – przetarg w
Opracowano program funkcjonalno – użytkowy,
trybie zamówienia
przetarg zostanie ogłoszony do połowy marca
publicznego
II 2014 – rozstrzygnięcie
konkursu, wyłonienie
Konkurs został rozstrzygnięty dnia 28 lutego 2014r
realizatora zadania,
wyniki ogłosiła Pani Prezydent na konferencji
podpisanie umowy
prasowej w UMŁ 28.02.br. Przygotowaliśmy umowę
uwzględniającej przekazanie
z realizatorem – FUNDACJĄ GAJUSZ.
środków
W dniu 4 lutego UMŁ otrzymał opinię Urzędu Komunikacji Elektronicznej
umożliwiającą dalsze procedowanie przedmiotowego projektu.
Aktualnie przygotowany wniosek o uruchomienie postępowania przetargowego
uzyskał niezbędne akceptację.
Planowane jest ogłoszenie postępowania w terminie 2 tygodni.
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